Město Kynšperk nad Ohří
ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto vyzývá k
podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou
zakázku:

„Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře“
zadávanou dle § 21 odst. 1 písm. f) – zjednodušené podlimitní řízení
1.

Název veřejné zakázky

„Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře“
Veřejná zakázka bude financována ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro
regionální rozvoj z ROP Severozápad.

2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace služeb, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, je tento hlavní
předmět plnění:
45247000-0 Výstavba přehrad, kanálů, závlahových kanálů a akvaduktů,
44212100-0 Mosty

3.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:

Město Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří
00259454
CZ00259454
Ing. Tomáš Svoboda, starosta

Obecná ustanovení o zadávací dokumentaci:
Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z
oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a
hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel i přes nejlepší péči nemůže vyloučit, že
budoucí názor orgánu dohledu na skutečnosti a procesy upravené v zadávací dokumentaci,
může být odlišný od názoru zadavatele.
Zadavatel požaduje, aby si každý uchazeč řádně zkontroloval projektovou dokumentaci a
výkazy výměr k předmětné stavbě. V případě, že uchazeč zjistí absenci některých informací,
položek či nesrovnalosti v zadávací dokumentaci a jejich přílohách (např. výkazech výměr,
ostatních částech projektové dokumentace, jakož i v ostatních přílohách této výzvy), je
povinen v souladu s ustanovením § 49 zákona písemně požádat zadavatele o dodatečné
informace k zadávací dokumentaci. Pokud tak uchazeč neučiní, nemůže následně uplatnit
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zjištěné nedostatky (navýšení dodatečných prací), které zjevně vyplývají z projektové
dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z
obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen
požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně
závazných norem.
4.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je v rámci tohoto zadávacího řízení provedení a
obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění
stavby „Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře“, v rozsahu specifikovaném projektovou
dokumentací, položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace
stavby – výkaz výměr, a touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech
činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.
V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:
Účelem stavby je splavnění levobřežního ramene řeky Ohře do kempu nad silničním mostem
v Pochlovické ulici a obeplutí nesjízdného jezu Kynšperk s nebezpečným vývařištěm dle
projektu prováděcí dokumentace zpracované společností Vodní cesty, a. s., Na Pankráci 57,
140 00 Praha 4, IČ: 64949192, č. zakázky: P-03/09 z ledna 2011.
Účelem stavby je dále konstrukce mostku a souvisejících gabionových opěrných zdí u
levobřežního ramene řeky Ohře ve městě Kynšperk nad Ohří dle projektu prováděcí
dokumentace zpracované Ing. Janem Klíchou, Dr. Kocourka 145, 356 01 Sokolov, IČ:
10342311, č. zakázky: 39/2008 z ledna 2009.
Předmět plnění zakázky:
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty (SO)
Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře
− SO 01 Odstranění stromů v místě stavby, ochrana stromů v blízkosti stavby
− SO 02 Hrázová jímka horní vody, dočasná cesta po ostrově
− SO 03 Kotviště na vtoku do levobřežního ramene
− SO 04 Odstranění sedimentů z levobřežního ramene, místní opravy opevnění ramene
− SO 05 Úprava hrany jízku, osazení ocelového odrazníku, kotviště nad jízkem, schody
pod jízkem, zadláždění pravobřežní nádrže pod schody, výhony pod ukončením levobřežní
opěrné zdi, místní opravy stávajících konstrukcí
− SO 06 Pochozí dlažby na ostrově, sanace bývalé průrvy ostrova
Mostek přes náhon řeky Ohře
− SO 01 Mostek přes Ohři
− SO 02 Přistávací pláž
Součástí předmětu plnění je rovněž:
-

zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání
zadavateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v digitální podobě.
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle vzorové podoby
smlouvy o dílo.

Detailní podmínky této části plnění jsou uvedeny ve vzorové podobě smlouvy o dílo.
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Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:
Realizace prací bude probíhat v pracovní dny a dle potřeb i o sobotách, v tom případě pouze
se souhlasem technického dozoru zadavatele. Je nutné dodržet podmínky pro provádění díla
uvedené ve stavebním povolení.
Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace a její přílohy, zejména
projektová dokumentace – projektová prováděcí dokumentace „Splavnění levobřežního
ramene řeky Ohře“ zpracovaná společností Vodní cesty, a. s., Na Pankráci 57, 140 00 Praha
4, IČ: 64949192, č. zakázky: P-03/09 z ledna 2011; projektová prováděcí dokumentace
„Mostek přes náhon řeky Ohře – Kynšperk“ zpracovaná Ing. Janem Klíchou, Dr. Kocourka
145, 356 01 Sokolov, IČ: 10342311, č. zakázky: 39/2008 z ledna 2009.
Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami a doporučenými předpisy a metodikami.
Po podpisu smlouvy o dílo budou předána vybranému zhotoviteli stavební povolení a
vodoprávní rozhodnutí v právní moci a 2 pare předmětné projektové dokumentace v tištěné
podobě.
Maximální hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena na 4 500 000,00 bez DPH.
Další podmínky plnění veřejné zakázky:
Veškeré práce, činnosti a dodávky v rámci předmětu veřejné zakázky budou prováděné v
souladu s relevantními dokumenty Regionálního operačního programu Severozápad,
zejména pak s Příručkou pro žadatele a příjemce podpory v ROP SZ pro předkládání žádostí
a poskytování finančních prostředků pro projekty z ROP SZ, zveřejněné na stránkách:
http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy/vyzva-c27 .
5.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá plnění veřejné zakázky v termínu od 1. 3. 2012 do 30. 6. 2012.
Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání
Staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po uzavření smlouvy.
Termín ukončení díla 30. 6. 2012 nelze v žádném případě prodloužit, pouze dodržet anebo
případně zkrátit. Nabídky s ukončením díla po 30. 6. 2012 budou při posuzování vyřazeny.
Dílčí termín pro dokončení a předání mostku na ostrov je stanoven do 15. 6. 2012.
Místem plnění je levobřežní rameno řeky Ohře v Kynšperku nad Ohří, ř. km 218.250 –
218.840 dle projektové dokumentace, a p.p.č 1376, 1494 k.ú. Kynšperk nad Ohří (mostek na
ostrov).

6.

Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona
základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč včetně DPH.
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7.

Požadavky na prokázání kvalifikace

7.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona prokáže uchazeč
čestným prohlášením, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní
kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona.
Dodavatel je v rámci prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k) povinen
doložit čestné prohlášení, v němž uvede, že mu nebyla v posledních 3 letech
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního
právního předpisu.
Dodavatel je dále v rámci prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. l)
povinen předložit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních 3 letech pracovali u zadavatele. V opačném případě dodavatel předloží
čestné prohlášení, v němž uvede, že statutární orgán ani žádný z členů statutárních
orgánů v posledních třech letech nepracoval u zadavatele.
Dodavatel je dále v rámci prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. m)
povinen předložit, má-li formu akciové společnosti, aktuální seznam akcionářů s
podílem akcií vyšším než 10 %.
7.2. Zadavatel požaduje prokázání následujících profesních kvalifikačních předpokladů
uchazeče v rozsahu dle ustanovení § 54 zákona. Splnění profesních kvalifikačních
předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů stanovených v § 54 písm. a), b) a
d) zákona.
7.2.1. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona prokáže
dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - uchazeč předloží kopie
dokladů.
7.2.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona prokáže
dodavatel předložením živnostenského oprávnění související s předměty činností této
veřejné zakázky (viz kódy CPV), případně výpis ze živnostenského rejstříku, z
kterého tohoto oprávnění vyplývá - uchazeč předloží kopie dokladů.
7.3. Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních
předpokladů podle ustanovení § 55 zákona. Za tímto účelem uchazeč předloží:
7.3.1. Čestné prohlášení, ze kterého bude patrné, že uchazeč se zavazuje nejpozději ke dni
podpisu smlouvy o dílo uzavřít pojistnou smlouvu:
- jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí
osobě,
- která bude účinná po celou dobu realizace zakázky,
- výše pojistné částky pro tento druh pojištění bude v minimální výši 5 milionů Kč pro
jednu pojistnou událost.
Uzavření pojistné smlouvy bude uchazeč povinen doložit zadavateli před podpisem
smlouvy na plnění této veřejné zakázky - doložit originál nebo úředně ověřenou kopii.
V případě, že nabídka bude podávána více dodavateli společně jako společná
nabídka podle § 51 odst. 6 zákona, musí pojistná smlouva pokrývat případnou škodu
způsobenou kterýmkoliv dodavatelem v rámci takového konsorcia. Tato skutečnost
musí vyplývat z předložené smlouvy a zadavatel bude mít právo na plnou výši
pojistného plnění do výše 5 mil. Kč v případě škody způsobené kterýmkoliv
dodavatelem v rámci konsorcia.
7.4. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona
uchazeč doloží:
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7.4.1. seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let, který bude
předložen formou čestného prohlášení, z něhož musí vyplývat splnění požadavků
zadavatele. V seznamu musí být uveden přehled minimálně 3 zakázek obdobného
charakteru (výstavba nebo rekonstrukce vodních děl), každá s finančním objemem
stavebních prací alespoň 5 mil. Kč bez DPH. Uchazeči k nejvýznamnějším zakázkám
uvedených v seznamu, min. však ke třem požadovaným zakázkám, doloží osvědčení
jednotlivých objednatelů dle § 56, odst. 3, písm. a) zákona,
7.5. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
7.6. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je
v takovém případě povinen zadavateli v nabídce předložit:
7.6.1. doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1
písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem
a
7.6.2. smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí
či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky,
a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50
odst. 1 písm. b) až d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace
podle § 54 písm. a).
7.7. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně.
7.8. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli,
jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito
dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po
celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z
veřejné zakázky. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele
(vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za
ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování
(a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele
(vedoucího účastníka sdružení)) a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a emailového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou
plnou mocí v originále nebo v úředně ověřené kopii.
7.9. Veškeré doklady prokazující kvalifikaci budou předloženy v prosté kopii, pokud
zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanoví jinak. Doklady prokazující splnění
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90
kalendářních dnů.
7.10. Splnění kvalifikačních předpokladů může dodavatel prokázat také předložením výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v § 127
zákona nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných
dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v § 134 zákona, případně

Stránka 5 z 5

předložením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popřípadě
příslušného zahraničního certifikátu, a to za podmínek stanovených v § 143 zákona.
Certifikátem nelze nahradit prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k) a
l).
7.11. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost
stanovenou v § 58 zákona, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

8.

Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové části nabídky včetně
platebních podmínek

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu takto za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena
bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací.
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí nabídková cena za provedení
prací specifikovaných touto zadávací dokumentací, a dále veškerých jejich příloh. Nabídková
cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla včetně všech
nákladů souvisejících, vyplývajících ze smlouvy o dílo. Nabídková cena obsahuje
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i
předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění:
celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.
Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a na krycím listu nabídky.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.
Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který
vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást
zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého uchazeč v rámci své nabídky
ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento bude
předložen v rámci nabídky uchazeče.
Uchazeči jsou povinni zkontrolovat veškeré vzorce v elektronické verzi výkazů výměr tak,
aby předložená celková nabídková cena neobsahovala početní chyby, zaokrouhlení cen
bude provedeno na celá čísla.
Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze
zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že
jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla. Podkladem pro
zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy (např.
veškeré části PD, která je přílohou těchto soutěžních podmínek).
V případě, že uchazeč zjistí absenci některých položek či nesrovnalosti ve výkazech výměr,
případně v ostatních částech projektové dokumentace, je oprávněn v souladu s ustanovením
§ 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, požádat písemně o dodatečné informace
k zadávací dokumentaci.
Sleva z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu
promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových
rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za
stavební práce) není přípustná.
Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který v rámci své nabídky předloží
nabídkovou cenu za provedení díla včetně DPH vyšší než je zadavatelem stanovena
maximální hodnota veřejné zakázky.
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9.

Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, místo a termín
otevírání obálek, termín prohlídky místa plnění

V případě zájmu o tuto zakázku, nám můžete nabídku doručit osobně do podatelny
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří nebo doporučeně poštou na adresu Městského úřadu
Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří.
Nabídky musí být zadavateli doručeny do 16.02.2012 do 10:00 hodin. Za čas podání
nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či
jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání
považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 16.02.2012 v 11:00 hodin v budově
Městského úřadu Kynšperk nad Ohří v zasedací místnosti. Při otevírání obálek mají právo
být přítomni i zástupci uchazečů.
Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a na přední
straně označené: „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – SPLAVNĚNÍ LEVOBŘEŽNÍHO
RAMENE ŘEKY OHŘE“.
Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení podle
§ 71 odst. 6 zákona. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek,
nebudou v souladu s § 71 odst. 6 zákona otevírány.
Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou a psána v českém
jazyce. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek a zabezpečeny proti
manipulaci sešitím celé nabídky.
10.

Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídky budou předloženy v jednoduché formě v členění:
10.1. Krycí list nabídky – (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je
přílohou č. 1 této zadávací dokumentace)
10.2. Obsah nabídky
10.3. Doklady, jimiž uchazeč prokáže splnění kvalifikace - v rozsahu a formě požadované
zákonem a touto zadávací dokumentací
10.4. Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
zhotovitele. Uchazeč použije závazný vzor návrhu smlouvy (příloha č. 2 této zadávací
dokumentace) a doplní jej o požadované údaje. Změny jsou povolené pouze v případě,
že budou provedeny ve prospěch zadavatele.
10.5. Položkový rozpočet díla, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového
rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – příloha č. 4)
doplněním jednotkových cen jednotlivých položek „slepého rozpočtu“. V těchto
výkazech nesmí být uchazečem provedena žádná změna, vyjma doplnění
jednotkových cen.
10.6. Harmonogram plnění s uvedením předpokládaného finančního plnění v měsících.
10.7. Seznam subdodavatelů – uchazeč uvede výčet všech subdodavatelů na stavební
práce a jejich rozsah v rámci plnění této veřejné zakázky Dále uvede % vyjádření
těchto prací z celkového objemu zakázky. V případě, že zhotovitel nebude v rámci
svého plnění využívat subdodavatele, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení.
10.8. Případné další přílohy a doplnění nabídky
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11.

Poskytování dodatečných informací

Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.
Dotazy a žádosti o dodatečné informace budou uchazeči podávat písemně kontaktní osobě
uvedené v záhlaví zadávacích podmínek na adresu tomas.spravka@olivius.cz
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i
bez předchozí žádosti.
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Správka, tel. 728 066 339, tomas.spravka@olivius.cz

12.

Další podmínky zadávacího řízení

12.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
12.2. Maximální přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout max. 30 % z
objemu stavebních nákladů akce. Za subdodávku je pro tento účel považována
realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.
12.3. Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit
k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze
dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu
smlouvy o dílo, který musí být přílohou nabídky a který musí být podepsán oprávněným
zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat
podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.
Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy o dílo:
- pouze doplnění identifikačních údajů uchazeče, finančních částek smluvní ceny, bez
možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.
12.4. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této
zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené
v návrhu smlouvy o dílo.
12.5. V případě nejasností v obsahu návrhu smlouvy o dílo má uchazeč možnost si případné
nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě dle § 49
zákona.
12.6. Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude harmonogram výstavby, ze kterého bude
patrno časové i finanční plnění stavby. I tento harmonogram výstavby musí být ze
strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu
oprávněnou.
12.7. Dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou
spolupůsobit při finanční kontrole.
12.8. Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu
poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 Sb.).
12.9. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou
otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí zájemce o tom, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
12.10. Podává-li nabídku více zhotovitelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést
adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu
se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.
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13.

Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentaci je možno si osobně vyzvednout po předchozí telefonické dohodě na
adrese:
Městský úřad Kynšperk
sidlo@kynsperk.cz

nad

Ohří,

u

Zdeňka

Šídla,

tel.

606 831198,

e-mail:

Úhrada za zadávací dokumentaci je zadavatelem stanovena na 1000,- Kč. Úhrada bude
provedena při převzetí zadávací dokumentace.
14.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
soutěžní podmínky změnit,
nevracet uchazečům podané nabídky,
neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži,
ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob,
změnit termín a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení pokud:
nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,
nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele
uvedené ve výzvě k podání nabídek,
byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni zhotovitelé,
byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě,
odmítl uzavřít smlouvu i zhotovitel třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu
uzavřít,
Zadavatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude poskytnuta
dotace.

15.

Zadávací lhůta

Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce 3
měsíců ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.
V Kynšperku nad Ohří dne: 31. 1. 2012

…………………………………..
Ing. Tomáš Svoboda
starosta města
(za zadavatele)

Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Návrh smlouvy o dílo
3. Projektová dokumentace „Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře“ zpracovaná
společností Vodní cesty, a. s., Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4, IČ: 64949192, č.
zakázky: P-03/09 z ledna 2011; projektová prováděcí dokumentace „Mostek přes náhon
řeky Ohře – Kynšperk“ zpracovaná Ing. Janem Klíchou, Dr. Kocourka 145, 356 01
Sokolov, IČ: 10342311, č. zakázky: 39/2008 z ledna 2009
4. Položkový rozpočet v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby - výkaz
výměr – poskytnuto v listinné a el.podobě na CD
5. Stavební povolení, č.j. 97189/2011/SUP/KAZIV
6. Rozhodnutí o povolení ke zřízení, stavbě vodního díla, č.j. 75910/2011/ZP/JIKO

Stránka 9 z 9

Příloha č. 1

Krycí list nabídky
1. Zakázka
Veřejná zakázka podlimitní na služby dle zákona zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.

„Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře“

Název

2. Základní identifikační údaje o uchazeči
Obchodní firma nebo název
Sídlo/místo podnikání
Právní forma
Tel./fax:
E-mail:
IČ / DIČ
Č. účtu / banka
Spisová značka v obchodním rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:

3. Kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena včetně DPH
Celková cena za provedení díla včetně DPH

Kč

Podpisem tohoto krycího listu prohlašuji, že jsem byl důkladně seznámen se zadávací
dokumentací včetně všech příloh a že akceptuji veškeré podmínky.
Tento krycí list nabídky podepisuji jako ………………………………………………………..
(např. předseda představenstva a.s., jednatel společnosti s ručením omezeným apod.)

V…………………..dne……………..

…………….…………………………….
podpis, razítko
titul, jméno, příjmení
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